ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην ………………, σήµερα…………………… οι συµβαλλόµενοι:
Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «………………………..Α.Ε» που εδρεύει στ
…………………., οδός …………………. αριθ. ……….. µε ΑΦΜ ………………. και
∆OΥ …………………… νοµίµως εκπροσωπούµενη από τ.. κ. ……………………..
καλούµενη στο εξής χάριν συντοµίας «Εργοδότης»
Και
Β. Η …………………….., του ……………….., και της ………………., ηµερ.
γέννησης ………………, κάτοικος ………………, οδός …………………. αριθ.
……….. µε ΑΦΜ ………………. και ∆OΥ …………………… µε Α.∆.Τ ……………..,
ηµ. Εκδ. ……………….., εκδ. αρχή Α.Τ ……………….., καλούµενη στο εξής
χάριν συντοµίας «Εργαζόµενος» δήλωσαν και συναποδέχθηκαν
αµοιβαία τα εξής:
Ο Εργοδότης προσλαµβάνει τον εργαζόµενο ως µισθωτό και αυτός
αναλαµβάνει την υποχρέωση να του παρέχει την εργασία του για
ορισµένο χρόνο µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες :
1.

Η σύµβαση εργασίας θα αρχίζει από …………….. και θα λήξει στις
…………………, δίχως δικαίωµα του εργαζόµενου ή υποχρέωση του
εργοδότη για ανανέωση ή παράταση. Σε περίπτωση πάντως που µε
την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήµατος ο εργοδότης δεν
απαλλάξει τον εργαζόµενο από τα καθήκοντά του, αλλά συνεχίσει
να αποδέχεται τις υπηρεσίες του, µετατρέπεται µεν η σύµβαση
εργασίας σε αορίστου χρόνου, θα έχει όµως τότε την ευχέρεια ο
εργοδότης να διαφοροποιήσει ενδεχοµένως τους όρους της.

2.

Κατά τη διάρκεια της συµβάσεως υποχρεώνεται ο εργαζόµενος να
προσφέρει την εργασία του προς τον εργοδότη όλες τις κατά νόµο
εργάσιµες ηµέρες και κατά το ωράριο από ώρα ________ µέχρι
________ ως _________________________. Ειδικότερα, χωρίς
να στερείται από οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την καλύτερη και
αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας του µέσα στα πλαίσια όµως
της ακολουθούµενης από τον εργοδότη γενικής πολιτικής,
υποχρεώνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, που θα καθορίζονται
και µπορεί να µεταβάλλονται µε απόφαση του εργοδότη, πρόθυµα
και µε πνεύµα απόλυτης πειθαρχίας, να δέχεται οδηγίες και να
εκτελεί µε επιµέλεια κάθε εντολή που του δίδεται, ευθυνόµενος για
κάθε ζηµιά του εργοδότη από δική του υπαιτιότητα. Επίσης ο
εργαζόµενος υποχρεούται να παρέχει εντός του νόµιµου ωραρίου
του και υπηρεσίες µε συναφή χαρακτήρα, εφόσον παρίσταται
ανάγκη και εφόσον οι πρόσθετες αυτές εργασίες δεν επιφέρουν
µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων της εργασίας του.

3.

Ο εργαζόµενος οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για οτιδήποτε
λαµβάνει γνώση κατά την παροχή της εργασίας του, το οποίο
αφορά του εργοδότη. Εισηγήσεις, ιδέες, µελέτες κ.λ.π. του
εργαζόµενου κατ' εντολή του εργοδότη ή χάριν αυτού και στο
πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσεως, καθίστανται περιουσιακά
στοιχεία του δεύτερου, αποκτούν απόρρητο χαρακτήρα και

απαγορεύεται να γνωστοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο,
συνολικά ή αποσπασµατικά, σε τρίτους δίχως την προηγούµενη
γραπτή συναίνεση του εργοδότη ούτε µετά τη λήξη της
συµβάσεως αυτής.
4.

Κατά τη διάρκεια της συµβάσεως αυτής δεν επιτρέπεται ο
εργαζόµενος να απασχολείται µε οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο
εργοδότη που δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά ούτε να ασκεί
τέτοια έργα ο ίδιος ατοµικά ή ως µέλος εταιρίας ή του ∆.Σ. αυτής.

5.

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να απασχολήσει τον εργαζόµενο για
την παροχή της συγκεκριµένης συµφωνηµένης εργασίας σε
διάφορους τόπους, ανάλογα µε τις ανάγκες κατά την αδέσµευτη
κρίση του χωρίς η χρησιµοποίηση αυτή του εργαζόµενου να
θεωρείται ως βλαπτική γι' αυτόν µεταβολή, αφού ως τόπος
παροχής εργασίας του συµφωνούνται όλοι οι υπάρχοντες και
εκείνοι που πρόκειται να δηµιουργηθούν στο πλαίσιο της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη. Επίσης ο
εργοδότης θα έχει το δικαίωµα οποτεδήποτε να απασχολεί τον
εργαζόµενο σε οποιαδήποτε υπηρεσία του, είτε να του αναθέσει
άλλες ή και άλλες υπηρεσίες, είτε να αντικαθιστά ορισµένες από
αυτές µε άλλες υπηρεσίες, είτε και να τις περιορίζει (ανάλογα µε
τις οργανωτικές, λειτουργικές, παραγωγικές, εµπορικές ή
υπηρεσιακές ανάγκες της και σύµφωνα µε την ελεύθερη κρίση
της), ανεξάρτητα από ειδικότητες και χωρίς καµία αξίωση του
εργαζόµενου για πρόσθετη αµοιβή από αυτό το λόγο.

6.

Η νόµιµη υπερωριακή απασχόληση του εργαζόµενου ακόµη και
κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρετέες εορτές του έτους ή τις
Κυριακές είναι υποχρεωτική για αυτόν εφόσον τέτοια έκτακτη
εργασία θεωρείται κατά περίπτωση απαραίτητη για τον εργοδότη
και εφόσον ο εργαζόµενος είναι σε θέση να ανταποκριθεί ώστε
τυχόν άρνησή του να αντίκειται στην καλή πίστη. Ο χρόνος που
απαιτείται για τη µετάβαση του εργαζόµενου στο χώρο εργασίας
του και για την επιστροφή του στην κατοικία του είτε µε χρήση
µεταφορικού µέσου που έχει διαθέσει η Εταιρία είτε µε άλλο
τρόπο, δεν θεωρείται σαν χρόνος εργασίας και δεν δίνει δικαίωµα
οποιασδήποτε αποζηµίωσης στον εργαζόµενο. Περαιτέρω, ο
χρόνος που απαιτείται για οποιαδήποτε προετοιµασία για την
παροχή υπηρεσιών (αλλαγή ενδυµασίας, καθαρισµός, κ.λ.π.)
επίσης δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας.

7.

Οι µηνιαίες αποδοχές για την παροχή της εργασίας του
εργαζόµενου
συµφωνούνται
σε
________
ΕΥΡΩ
και
καταβάλλονται
την
30
κάθε
µηνός.
Στο
ποσό
αυτό
περιλαµβάνονται ο βασικός µισθός και τα κάθε είδους επιδόµατα,
προσαυξήσεις κλπ. που προβλέπονται από το νόµο και τις οικείες
συλλογικές συµβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πλην των δώρων
Πάσχα και Χριστουγέννων και του επιδόµατος αδείας. Από το ποσό
αυτό θα γίνονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις (λ.χ.
φόρος, εισφορά υπέρ του οικείου οργανισµού κοινωνικής
ασφαλίσεως συντάξεως και υγείας και των επικουρικών ταµείων
κ.λ.π.) και πέραν από τις παραπάνω αποδοχές ο εργαζόµενος

ουδεµία άλλη αµοιβή δικαιούται για την απασχόλησή του µέχρι τη
συµπλήρωση των νόµιµων ωρών εργασίας του. Οποιαδήποτε άλλη
παροχή από του εργοδότη πέραν των συµφωνηθεισών κατά τα
ανωτέρω συµβατικών αποδοχών, ανεξάρτητα από την εφάπαξ ή
περιοδική εφαρµογή της και τη διάρκεια αυτής της παροχής, θα
θεωρείται πάντοτε ως οικειοθελής παροχή που δίδεται από
ελευθεριότητα, δεν θα συνιστά ούτε θα είναι δυνατόν να θεωρηθεί
ότι συνιστά νόµιµη ή συµβατική υποχρέωσή της προς τον
εργαζόµενο, δεν θα θεωρείται ως τακτική αποδοχή και ο
εργοδότης θα µπορεί οποτεδήποτε να την επαναλάβει, να την
διακόψει, να την τροποποιήσει ή να την ανακαλέσει. ∆εδοµένου
ότι οι αποδοχές του εργαζόµενου (σηµερινές ή µελλοντικές)
συµφωνούνται για τα ανώτατα νόµιµα χρονικά όρια ηµερήσιας και
εβδοµαδιαίας απασχολήσεως, συµφωνείται ότι και αν ακόµα
σήµερα ή στο µέλλον ο εργοδότης θα απασχολεί τον εργαζόµενο
λιγότερο από αυτά τα χρονικά όρια, θα έχει το δικαίωµα να
επαναφέρει εκάστοτε το ωράριο απασχολήσεως του στα ανωτέρω
ανώτατα χρονικά όρια, χωρίς καµία αξίωσή του για αύξηση των
αποδοχών. Εφόσον οι αποδοχές (είτε παρούσες είτε µελλοντικές)
που πράγµατι καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόµενο
είναι ανώτερες από τις νόµιµες αποδοχές του, στη διαφορά µεταξύ
νόµιµων και πράγµατι καταβαλλόµενων αποδοχών (εν όλω ή εν
µέρει) κάθε υφιστάµενο ή µελλοντικό επίδοµα ή πρόσθετη αµοιβή
(ενδεικτικά: για οικογενειακά επιδόµατα, για εργασία άλλη
οιαδήποτε πέραν των συµφωνηµένων ως άνω παρούσα),
προσαύξηση ή αποζηµίωσή του εργαζόµενου η παροχή σε είδος
από οποιοδήποτε λόγο, και γενικά για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη
παροχή που µπορεί να προβλέπεται ή να επιδικάζεται από νόµο
ΣΣΕ, διαιτητική ή δικαστική απόφαση κι αν ακόµη έχει αναδροµική
ισχύ. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόµενος δεν δικαιούται
οποιαδήποτε αύξηση των συνολικών συµβατικών αποδοχών του,
όπως συµφωνούνται ανωτέρω, ακόµα και εάν ή αύξηση αντιστοιχεί
και καλύπτει τις νέες συνθήκες προσωπικής ή επαγγελµατικής
κατάστασης του εργαζόµενου οι οποίες δεν υφίσταντο κατά το
χρόνο υπογραφής της παρούσας. Κάθε µορφή παροχής σε είδος,
υφιστάµενη ή µελλοντική, του εργοδότη προς τον εργαζόµενο
που δεν είναι από το νόµο υποχρεωτική, συµφωνείται ότι δεν
καταβάλλεται ως αντάλλαγµα της παρεχόµενης από τον
εργαζόµενο εργασίας, αλλά αποτελεί οικειοθελή παροχή ή δίνεται
για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του εργοδότη και σε κάθε
περίπτωση δίνεται µε την επιφύλαξη ανάκλησης της και κατά
συνέπεια ο εργοδότης µπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη χορήγησή
της.
8.

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση αυτή, αν
για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόµενος προφανώς δεν επαρκεί για
την εκτέλεση της συµφωνηµένης εργασίας. Εξάλλου κάθε
παράβαση εκ µέρους του εργαζόµενου των όρων αυτής της
συµβάσεως συνεπάγεται την εξ υπαιτιότητάς του και εκ µέρους
του λύση της συµβάσεως εργασίας, που λογίζεται ότι επέρχεται µε
οικειοθελή αποχώρησή του. Και στις δυο αναφερόµενες

περιπτώσεις ο εργαζόµενος δεν θα δικαιούται καµία αποζηµίωση.
Με τη λύση της συµβάσεως εργασίας για οποιοδήποτε λόγο ο
εργαζόµενος υποχρεούται να παραδώσει στου εργοδότη όλα τα
έγγραφα, µελέτες, στοιχεία κ.λ.π. που βρίσκονται στα χέρια του
και αφορούν του εργοδότη.
9.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη σύµβαση αυτή, κατά τη
διάρκειά της ή και µετά τη λήξη της, θα υπάγεται στη δωσιδικία
του υλικά αρµόδιου δικαστηρίου της Αθήνας.

10. Για θέµατα που δεν ρυθµίζεται από την σύµβαση αυτή
εφαρµόζονται οι διατάξεις του αστικού κώδικα συµπληρούµενες
από τις ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
11. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δυο αντίτυπα, ένα για κάθε
συµβαλλόµενο µέρος, και τροποποίησή της µπορεί να γίνει µόνο
εγγράφως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

